
                    
 الشاعرية و الشعر

   ـ والتنوير التحرير ـ تفسير في

منذ الغزوة الولى لفريقية في عهد عمر بن الخطاب و التي كان مممن

ااتقممترن الشممعر العربممي فممي بين المشاركين فيها الشاعر أبو ذؤيب الهذلي ، 

ااعتبار أن اللغة العربية إنما منهلها و مصدرها النممص إفريقية بالوازع الديني ب

بباد أن يقولمموا الشممعر بما حدا بكثير من الفقهاء والع القرآني لدى المتعلمين م

ن ذكر م ا ن ممم الما رى إل  راض الرخ بزهد ،و لم يخوضوا في الرغ في مواضيع ال

 عبد الرحمان بن زياد بن أنعم الذي نشأ بالمزاق بإفريقية فأرخممذ اللغممةبينهم

وولد فممي نحممو والقرآن والفقه عن الفواج الولى من التابعين الوافدين، وتقد 

اارتحل إلى المشممرق حيممث مل وطممابه74سنة   هم و بعد التحصيل بالقيروان 

بسنة فتتلمذ لشيوخ الحجاز والشام من ثقافة العصر المتمثلة في القرآن و ال

بية يشتاق فيها إلى أهله و بلده يقول فيها: والعراق وتقد وصلتنا أبيات شعر

من فهاج شوتقي وت القيروا ذكر

اق                        و أين القيروان من العرا

صصا اعيس  ن مسيرة أشهر لل

اق متا اع اة ال مر بم مض                      على الخيل الم

صما و بني أبيه  مع نن نغ أ لل مب مف

ملتقي بت وه ال مل مو منا  مل مجى  وير نن  مم                       و 

بلى سبيلي نن الله تقد رخ بأ

اق  ور إلى مزا ابنا المسي ند  مج مو                        



 هم والذي160أما في القرن الثاني فإن المام سحنون المولود سنة 

بثل متم مي نقل في مدونته عن المام مالك أصول مذهبه فقد كان كثيرا ما 

بقوله:

صرا نكمممم ون ءء تقد أراه  بل شي وك    

نس برمح في ظهر الفر                 رغير ركز ال

بدجى ءم في حناديس ال  و تقيا

نس  صسا للقوم في أتقصى الحر                حار

و من أولئك الفقهاء الذين برعوا في الشعر أيضا نذكر أبا الفضل ابن

النحوي صاحب تقصيدة المنفرجة الذائعة الصيت :

بدي أزمة تنفرجممي *** تقد آذن ليلك بالبلمممممممج ااشت      

ورج سسممم ورج *** حتى يغشاه أبو ال وس            و ظلم الليل له 

وتنسب إلى العديد من الفقهاء والعلماء في تونس و إفريقية أشعار و
اابن رخلدون بل اابن عرفة و  تقليلة أو كثيرة و لم يخالف هذه الوتيرة حتى 

بد البعض من أولئك الفقهاء والعلماء من الشعراء البارزين في يمكن أن نع
ومحرز بن رخلف الذي عاصر القرن الرابع والخامس الهجري عصورهم مثل 

ومثل إبراهيم الرياحي الذي عاصر القرن التاسع عشر الميلدي 
ولعل آرخر تلك السلسلة التي جمعت بين القرآن و الشعر تتمثل في الشيخ

بفى سنة  بله م 1975الحبيب المستاوي المتو ااتقتفى صاحب ديوان م مع ال وتقد 
أثر أولئك العلم جميعا العلمة حسن حسني عبد الوهاب رخاصة في كتابه م

بنفه الكبير  م كتاب العمر م الذي مجمل تاريخ الدب التونسي م وفي مص
بجل فيه بدتقة آثار الذين حملوا لواء اللغة والدب و الفقه على مدى أربعة س

عشر تقرنا في تونس
بنة أولئك السابقين في تقول الشعر من وس       لم يخالف الشيخ ابن عاشور 

بم عديدة تقصائد فكتبحين إلى آرخر  بديعة صنعة و مرهفة شاعرية عن تن
في حسين الخضر محمد الشيخ صديقه إلى بها أرسل التي القصيدة كتلك
فيها: يقول التي و منفاه



مت ند وع ود لقماك فمي ونفسي مب متصيمممم
ان فلم  اغ تقصيمممد الحنمان في عنها وي

مت نلف رغصممممممة الجوانمح بين ما ورخ
وتقمممممممود الضلموع أحشاء بين لها 

نت صة منك القرب أماني وأضح ضئيل
سر  سيزيممممممد ضعفهما الليالمي ومم

نعتنما إذ أتذكمر ند مح و ءة صبم ليلممممممممم
سس بهما يموج   ود و لنما أنم بمممممممرو

صا ذا كان وهل أنسنما لتوديع رمز
يعمود سموف البين هذا بعد وهل

مر ألم تلعبمت كيمف الدهر هذا ت
نضيممممممممد وهمو بالمدر أصابعمه

صا للود ذكروا إذا صا شخصم محافظم
ود وهمو ممرآك لنما تجلى بعيممممم

نن:تقيل إذا بتقمى والفكر للعلم مم وال
وتمك صا ذكر مك إيقانم ننم مأ فمريمممممممد ب

لددي: لليالي فقل نظامنما ممن مج
فحسبك ما تقد كمان فهمو شديمد

 
بم شغف عاشور ابن وللشيخ وجد كلما به يستشهد نراه الذي بالشعر ج

تعليقه مجال في كما حرجا منه البعض في يجد أن دون من له مناسبا سياتقا
ممل باب على نر بطى كشف م كتابه من الطواف في ال و المعاني من المغ

في مستطردا يقول حيث مالك) م المام (موطأ م الموطا في الواتقعة اللفاظ
: الباب هذا

الرتجاز فكانوا العمل مشقة أنفسهم عن به يخففون العرب عند تقديمة عادة ا
اارتجاز الحديث في جاء تقد و البار على المتح عند و القتال عند يرتجزون

يوم ارتجازه و الخندق حفر عند المسلمين و سلم و عليه الله صلى النبي
بقوله حنين

بي أنا المطلب عبد ابن *** أنا كذب ل النب

الرتجاز على عريانة اامرأة وطافت ، الجاهلية أهل عن وارد الطواف في وا
فقالت: تقومها دين حسب

أحله فل منه بدا ما *** و كله أو بعضه يبدو اليوم

الحسن عن مثله ورد و تعالى الله تسبيح في صالح بكلم عروة اارتجز وكذلك
البصري.  



التي القيامة لسورة تفسيره عند تمام أبي بيت ااستشهد مثلما وكذلك
: بالقسم وافتتحت

ءل *** و إرغريض إنها ثناياك و سم ل موميض برق و وتمؤ

ذكرهما من يستنكف تجعله لم البيتين هذين في الواضحة الغزلية فالصورة
أو للقرآن تفسيره عند سواء و القيامة أو الحج سياتقات شرح مقام في وهو

الحديث. 

و التحرير م تفسيره في يتعرض عاشور اابن الشيخ ونرى
تتمثل القديم منذ وتعددت الراء فيها تنوعت مسألة إلى  م التنوير

الئتلف بين تراوحه ومدى الشبه جه و في الرختلف ا القرآن بين وا
تفسير سياق في وذلك شعرا ليس القرآن أن الشيخ فيرى والشعر

بلمناه وما( لية سر إل هو إن له ينبغي وما الشعر ع سن اذك ومبين) وتقرآ
يقول: حيث م يس م سورة من

له مقفى موزون كلم والشعر شعرا القرآن يكون ( وكيف م    
في الوزن فأين وفكاهة، هزل أكثرها التي لرغراضه مناسبة معان

نظم وأين الشعر، ينتجها التي المعاني وأين التقفية، وأين القرآن،
 ) م أساليبه من وأساليبهم نظمه، من كلمهم

البلرغية محاسنه في العرب شعر على فائق القرآن أن يعتبر وهو
في هو بل ألفوها التي بالوزان الشعر أسلوب في هو وليس

بذكر السماوية الكتب أسلوب عديد القرآن في أن ملحظته ررغم ، وال
:   الشعر بحور نسق على وردت تقد اليات

 
 فليكفر شاء ومن فليمؤمن شاء فمن آية الطويل بحر فمن 
ااصنع آية المديد بحر ومن   بأعيننا الفلك و
تقوم صدور ويشف عليهم وينصركم ويخزهم آية الوافر بحر ومن 

 ممؤمنين
  مستقيم صراط إلى يشاء من يهدي والله آية الكامل بحر ومن 
 تذليل تقطوفها وذللت ظللها عليهم دانية آية الرجز بحر ومن 
 ظهرك أنقض الذي وزرك عنك ورفعنا آية الرمل بحر ومن 
 نطفة من النسان رخلقنا إنا آية المنسرح بحر ومن 
يدع الذي فذلك بالدين يكذب الذي أرأيت آية الخفيف بحر ومن 

 اليتيم
 مدبرين تولون يوم التناد يوم آية المضارع بحر ومن 
 مرض تقلوبهم في آية المقتضب بحر ومن 
 متين كيدي إن لهم وأملي آية المتقارب بحر ومن 
  



بدة م التنوير و التحرير م تفسيره في عاشور ابن للشيخ و ع
بلما شاعرية إلماعات تقد و التفاسير من سبق ما في مثلها نجد تق

بس من شخصيته في لما اللماعات هذه رصد له أمكن شعري ح
ما يرصد إنما اليات بعض يفسر وهو لكأنه حتى رفيع وذوق مرهف
لوحات فيرسمها وأبعادها المعاني شفيف من اليات تلك به توحي
بلى تقد و البديع السلوب ذي بيراعه موحية تفسيره مثل في هذا تج

م رأى حيث النور سورة من الرض... ، و السماوات نور الله م لية
بن  م التفصيلي الشرح بعد المشبهة الهيئة أجزاء من جزء كل أ

الرشاد في ما يشبهها فالمشكاة بها المشبه الهيئة من لجزء مشابها
ول تردد دون لتبالمدلو الدللة وإحاطة اليقين اانضباط من اللهي
النطفاء من المصباح وحفظ اانثلم، حفظه من بالقرآن يحيط ما مع ا

)  لحافظون له وإنا الذكر نزلنا نحن ( إنا بقوله الله من
واليضاح، التبصير في المصباح تشبه السلم إرشاد هداية ومعاني
الشك يطرتقه أن من وسلمته الرشاد ذلك من الحقائق وتبيين

تقال كما عليه تحتوي ما حال تجلية في الزجاجة يشبه واللبس
حقائق به الله أبلغ الذي ) والوحي مبينات آيات إليكم أنزلنا ( ولقد
ثمرة تعطي التي المباركة الشجرة يشبه والسنة القرآن من الديانة

اانتفاء السلم وسماحة الرشاد دلئل منها يستخرج يشبه عنه الحرج و
المحرجة الشدة بين وسط فهو الفق طرفي بين الشجرة توسط

وتعليم اليقاد يشبه وتجدده الرشاد ذلك ودوام المفرط اللين وبين
بمته وسلم عليه الله صلى النبي يشبه الحكام وتشريع القرآن ببيان أ

تقريب بين ذلك مع وهو البصيرة به حصلت الذي الصافي الزيت
الصلة عليه النبي وانتصاب المعلم إلحاح إلى يحتاج ل يكاد التناول

بس يشبه للتعليم والسلم ااستمرار إلى يومئ وهذا للسراج النار م
الرشاد.  هذا

بر لله و بصله عند عاشور بن الطاهر محمد الشيخ د لهذه تو
الراسخون إل كنهها يدرك ل التي الرشيقة والشارة الدتقيقة اللمحة

ااستنبطوا وعوا و جمعوا الذين من العلم في تقوله إن يقول حيث ف
ويومئ شجرة ( من تعالى العلماء ااجتهاد ضرورة إلى الحاجة إلى ) 
على يتوتقف الشجرة ثمر من الزيت ااستخراج لن الزمنة مرور على

الستنباط. وهو الثمرة ااعتصار ا

به يمتاز ما بفضل له رخطرت أرخرى عديدة طريفة إلماعات للشيخ و
 التمثيل من رغاية على صورا القرآن سور بعض بها يرسم شاعرية من

مقام ففي ، بالشمس فيها وابتدئ التي الشمس سورة لول كتفسيره والرمز
مسلكا، للضلل يترك ل الشمس كنور هديه لن بالسلم وتنويه تشبيه ذلك
اانتشاره الوعد إلى إشارة وفيه اانتشار العالم في ب الفق، في الشمس نور ك
ااتبع ظلمة في ظهوره اابتداء في السلم أنار كما الظلم في ينير لنه بالقمر و



ضللة بعد السلم لوضوح مثل لنهما معه والليل النهار ذكر ثم الشرك
الليل.  سورة في ما عكس وذلك الشرك

حتى أحيانا الشاعرية به ترتقى وتقد عاشور اابن الشيخ نرى و
أو تحدها ل بعيدة دللت من مافيها إلى القرآن معاني به تسمو
رخاصة الكلمات ظاهر تتجاوز ل التي تلك السطحية التفاسير تقيدها

 أرخبار ورود عند
حتى المحدود المعنى من لينطلق جانبا يتركها فنراه ، حولها وتقصص

التي الشرح لسورة تفسيره كمثل المحدودة رغير البعاد إلى يصل
ااستفهام بدأت أنها يرى صدرك لك نشرح ( ألم النفي على تقريري ب

أن لجل التذكير به مقصود التقرير ) وهذا وزرك عنك وضعنا و
بنة هذه الرسول يراعي من يلقاه مما صدر ضيق يخالجه عندما الم

بين شأنهم ورفع النار من وإنقاذهم صلحهم يريد تقوم أذى
كمد.  ول أسف ذي رغير نشيطا العظيمة دعوته على المم،ليدوم

فصل هي الشرح حقيقة أن إلى عاشور اابن الشيخ فيذهب
اللحم، من للقطعة الشريحة ومنه بعض، عن بعضها اللحم أجزاء

بالحال بالرضى النفس اانفعال على ويطلق الطب، في والتشريح
ولعله حقيقي، إطلق هذا أن الساس كلم وظاهر بها، المتلبس

الستعمال، كثرة راعى لن الحقيقة يساوي الذي المجاز من هو أي ا
الشرح إطلق وأن اللحم، بشرح رخاص الحقيقي الشرح أن الظاهر

لفظ إطلق عن ناشئة ااستعارة أصله بالحال النفس رضى على
تعالى تقال والكمد بالحزن الحساس على منه تصرف وما الضيق

في ما إزالة كنز) فجعل عليه أنزل لول يقولوا أن صدرك به (وضائق
مع (فإن بقوله النسب وهذا اللحم شرح مثل حزن من النفس
سورة صدري) في لي اشرح رب (تقال تقوله يسرا) وتقدم العسر
العقل لمعنى الجامع الباطني الحساس به مراد فالصدرطه. 

إليه تطمح ما بكل عليه النعام عن كناية صدره وشرح والدراك،
بما وبشارته عنه الله برضى وإعلمه الكمالت من الزكية نفسه

النصر. من به جاء الذي للدين سيحصل

والغايات المرامي إلى تفسيره في يمضي عاشور اابن فالشيخ
في لحظناه مثلما اليات و للكلمات الظاهر المعنى في ينغلق ول

أنه م أيضا فيها يرى التي البقرة سورة من الكرسي لية تفسيره
التقتضائه تعالى بالله يليق ل إذ الكرسي حقيقة الية في المراد ليس

بيز بين التح م حقيقته رغير به المراد يكون أن فيتع

العتماد من يستنكف آية و سورة من أكثر في الشيخ ونرى ا
الحداث تناتقض و المعقول مع تتفق ل التي الرخبار و الروايات على

بدموا ما ونكتب الموتى ونحي نحن (إنا لية كتفسيره التاريخية تق



حيث م يس م سورة مبين) من إمام في أحصيناه شيء وكل وآثارهم
والموتى الشرك، من للنقاذ مستعارا الحياء يكون أن بجواز يرى

إلى الناس من آمن من توفيق الموتى فإحياء الشرك، لهل ااستعارة
نورا له وجعلنا فأحييناه ميتا كان ( أفمن تعالى تقال كما اليمان
المراد أن أيضا ) ويرى الظلمات في مثله كمن الناس في به يمشي
الصالحة أعمالهم على بالثواب الوعد عن ،الكناية تقدموا ما بكتابة

عين وليست العمال آثار أنها يرى التي آثارهم على والثواب
أو الشرعية للتكاليف موافقا علموه ما بذلك والمقصود العمال
بن ( من وسلم عليه الله صلى الله رسول تقال كذلك  لها مخالفا س

بن ومن القيامة يوم إلى بها عمل من وأجر أجرها فله حسنة سنة س
ينقص ل القيامة يوم إلى بها عمل من ووزر وزرها فعليه سيئة سنة
). شيئا أعمالهم من ذلك

نزول حيثيات إلى يعود عاشور اابن الشيخ أن نلحظ و        
: فيقول السابقين فيه يخالف حيث فيها رأيه صحة ليمؤكد الية هذه
بني أن بلغه وسلم عليه الله صلى النبي أن جابر عن ورد وتقد

تقرب إلى المدينة أتقصى في منازلهم من يتحولوا أن أرادوا سلمة
بي لهم فقال رخالية، : البقاع وتقالوا المسجد وسلم عليه الله صلى النب

آثار مسلم. ويعني رواه . مرتين آثاركم تكتب دياركم سلمة بني : يا
الجماعة.  صلة إلى المشي في أرجلهم

ما (ونكتب عليهم تقرأ زاد: أنه سعيد أبي عن الترمذي رواية وفي 
يلتقي وهذا والمعنوية، للحسية عاما الثار وآثارهم) فجعل تقدموا
على جار الموتى). وهو نحي نحن (إنا جملة موتقع في الثاني الوجه

بهم المقدمة في أسسه ما الترمذي عن الحديث راوي التاسعة. وتو
تنافيه.  ومكيتها يخالفه الية وسياق ذلك في نزلت الية هذه أن

مما البعض يصحح و يراجع نراه عاشور اابن فالشيخ      
العتماد ذلك و التفاسير في سائدا كان و المقارنة على با

الستنباط النزول أسباب و التاريخية السياتقات إلى العودة و ا
اليقين على تستند ل التي والروايات الرخبار جانبا فيترك
حول القصاصون وضع حيث الفجر لسورة تفسيره كمثل
(إرم أن اموفزع مكذوبة العماد) تقصة ذات (إرم تعالى تقوله
بمصر، أو بالشام أو باليمن لمدينة ااسما وجعل العماد) مركب ذات

بولوا معتادة، رغير بأوصاف وبساتينها تقصورها ووصفوا أعرابيا أن وتق
أبي بن معاوية الخليفة زمن في كان تقلبة بن الله له: عبد يقال

ااطلع له إبل اابتغاء في تاه سفيان رجع لما وأنه المدينة هذه على ف
المدينة فيه وجدوا أنه زعم الذي المكان إلى فذهبوا الناس أرخبر
بجهالة مخلوطة أكاذيب شيئا. وهذه يجدوا فلم



محرفية اللفظ دللة ظاهر فيها يتجاوز التي اللطيفة تخريجاته ومن  إلى ال
في أورده ما للشريعة الجوهرية المقاصد مع تنسجم التي البعيدة معانيه
: فيها والسلم الصلة عليه الرسول تقول أن م الرحمان م سورة تفسير مقدمة
لكل أن الرحمان) فالظاهر سورة القرآن عروس و عروس شيء ( لكل
م العرب تقول يزينه جنسه من واحد نوع أو جنس لكل أي ، عروس شيء

جمع من  مرعية مزينة مكرمة تكون العروس فإن لكرائمها م البل عرائس
تحتوي بما تشبيه بالعروس القرآن سورة وصف و الكرامة، و بالخدمة الهل
 المسرة في بالعروس الجنة في والنعيم الحبرة ذكر من عليه

م عروس بعد عطر ل م العرب أمثال ومن بمحسوس معقول تشبيه ، والبذخ
على يكثر بما م تكذبان ربكما آلء فبأي م تكرير من فيها كثر ما تشبيه أي

تلبسه. ما كل في الحلي من العروس

بطنه البديعة عاشور اابن الشيخ إلماعات ومن تقراءة طريقة أن إلى تف
تنحصر ل لديه الكلم فبلرغة المعنى تحديد في تتدرخل تقد القرآني النص

تلك بها تمؤدي التي الكيفيات إلى تتجاوز بل اللفظية، تراكيبه أحوال في
سكوتا جملة في البليغ المتكلم سكوت أن ذلك من القراءة عند التراكيب

بين بعده، يأتي ما إلى التشويق من يفيد تقد رخفيفا سورة أول تفسير عند فب
م كلمة على وتقفنا إن أننا) للمتقين هدى فيه ريب ل الكتاب ذلك( البقرة

م جملة فكانت الكتاب أنه في ريب ل أي الحذف إيجاز تقبيل من كان م ريب
طائر ااستنزال م في م حرف مفاد وكان كلم اابتداء م للمتقين هدى فيه

كان م فيه م وصلت وإن. هدى فيه فإن هدى كله يكن لم إن أي المعاندين
.         هدى كله الكتاب هذا أن مفيدا بعده ما وكان الطناب تقبيل من
ذات م فصل و وصل من فيها بما م القرآني النص تقراءة طريقة كانت فإذا
فإن ، عاشور اابن الشيخ أشار مثلما المعنى على التأثير في واضح أثر

بمنزلة بعدها ما يجعل بعدها بما وتعقيبها كلمة عند كذلك هو السكوت
الستئناف أرخرى حالة يضفي أو آرخر معنى بذلك السكوت فيعطي البياني ا

ببل، على بالواد ربه ناداه إذ موسى حديث أتاك هل( آية ذلك ومثال المتق
السامع نفس في يحدث م موسى م تقوله على الوتقف فإن) طوى المقدس

بتقبا بين لما تر مع البيان حصل م ربه ناداه إذ م بعده جاء فإذا موسى، حديث يب
لنه الكلم تقرائن من تقرينة من موسى كلمة على الوتقف عند يحصل ما

... تزكى طغى، طوى، م تقوله مثل اللف سجعة على
 

نمري مع مل ومعرفة ثاتقب فكر عن إل يصدر ل الحصيف الرأي هذا مثل إن ف
بمقة التاريخية سياتقاتها و مجالتها ضمن ألفاطها دللت بمختلف و باللغة مع

الجتماعية بوعة وا منها فيأرخذ حديثا و تقرآنا و أمثلة و رخطابة و شعرا المتن
رفيع... وذوق وتمحيص رخبرة من لديه بما بالمناسب



فيراجع الذاتي النقد من يستنكف ل عاشور بن الطاهر محمد  والشيخ
فعل كما إليه توصل الذي الصح الرأي ويثبت سابقا إليه ذهب ما لينفي رأيه
البقرة سورة من الكرسي آية ) في نوم ول سنة تأرخذه (ل لجملة تفسيره عند

: وهو برد بن لبشار بيت بينها من الشعرية البيات ببعض ااستشهد حيث

            
 ربائبه و طوله من أبناؤه *** و بناته تنام دجوجي ليل و

ااستدرك م هوله م بشار ديوان نسخة في كتب أنه الحاشية في تقائل الشيخ ف
م طوله م الصواب أن و تحريف أنه ذلك بعد له بدا و كذلك طبع و أوله في بهاء

تنام.  لقوله المناسب لنه الهاء عوض بطاء

المرجع و الكبر الرافد يمثل م التنوير و التحرير تفسير م في الشعر إن
اامتياز أدب كتاب  م أيضا م الجليل المصنف هذا من يجعل مما الول وأنظر ب ف

 في90 الية ) من رغضب على ( رغضب تعالى لقوله تفسيره عند مثل إليه
أن والظاهر:  يقول عندما الشعر و القرآن بين يراوح كيف البقرة سورة
نور على (نور تعالى تقوله حد على الشديد الغضب رغضب على بغضب المراد

الطيب: أرق أبي ) وتقول بعض فوق بعضها (ظلمات وتقوله عظيم نور ) أي
معنى في صيغه بارختلف التكرير ااستعمال من وهذا ، يأرق ومثلي أرق على

الحطيئة:           كقول والشدة القوة
 

مسب الحكام بها *** أتاهم وإنمما لي بن شماس آل أنت  بد والح مع ال

 العظيم أي العدد الكثير أي

بري وتقال   الجم والمفخر الوضاح الحسب : بني المع
 العظيم أي

السلمية العربية للثقافة موسوعة عاشور بن الطاهر محمد الشيخ إن
تبدو كالتي المتميزة تحقيقاته ضمن سواء جليلة مصنفات من فيها كتب بما
رغير من أرخرجهما وتقد وبرد بن بشار لديوان و النابغة لديوان نشره رخلل من

تعليقاته رخلل من أو ، العلمية المانة ومراعيا ، تغيير أو واحدة لكلمة حذف
مشكلت في الواضح م لكتاب تحقيقه في كما العميقة شروحاته و الدتقيقة

وشمولية تفكيره سماحة أن رغير م العقيان تقلئد م كتاب و م المتنبي شعر
بلى الشاعرية، إلماعاته إلى إضافة والدينية اللغوية معارفه أوضح بصفة تتج

من بروح فيه أبحر الذي م التنوير و التحرير م الضخم الموسوعي تفسيره في
النطلق الستقللية والتحرر ا بم وا بتقة ااطلع سعة عن تن وتقدرة ااستنتاج ود على و

بس بالشفافية يرشح وجدان مع والنقد التمييز  باللطف يرفرف وح



بما الجمال و بم أحد عاشور بن الطاهر محمد الشيخ يجعل م العلمات أه
الميلدي العشرين للقرن الموافق الهجري عشر الرابع القرن في البارزة

الجتهاد على يقوم رحب لفكر تمؤسس التي العلمات تلك  التجديد و ا
بق القرآن ليكون والتطور والمراجعة للعقل تنويرا و للنسان تحريرا بح
. والوجدان

 

 


